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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
V rámci studijního programu Procesní inženýrství, studijního oboru Ovládání rizik, je
k obhajobě předkládána práce Svazky obcí uzavírané za účelem výstavby místních kanalizací a
společných ČOV a jejich hlavní úkoly. Lucie Elisová (na rozdíl od diplomových prací jejich
kolegů) měla k dispozici od prvopočátku přesně vymezené téma své bakalářské práce. Navíc
projekty Svazků obcí (České republiky), uzavírané za účelem čerpání prostředků atd., náleží
k tématům, která zpracování zaslouží.
V teoretické části je výchozím bodem pro autorku obec a její postavení a svazky obcí
s důrazem na výhody a nevýhody spolupráce.
V praktické části se soustředila k prostoru, který je jí důvěrně znám, a to ke svazku obcí
Kelčany, Milotice, Skornice, Vacenovice a Vlkoš, který se nachází u Kyjova v okrese
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Hodonín. Svou pozornost věnuje přípravě a budování kanalizace v jednotlivých obcích,
odvádění odpadních vod, rekonstrukci ČOV Milotice a zajištění jejího provozování. Zde
rovněž tkví těžiště práce, a to v kapitolách 5 a 6. V provázanosti se studovaným oborem
Ovládání rizik pojednává v sedmé kapitole o nebezpečných a závadných látkách. Osmá
kapitola pak popisuje možné cesty havarijního odtoku vod.
Lucie Elisová doložila zvládnutí tématu bakalářské práce. Pro budoucí spolupráci obcí, které
vstoupily do svazku, vidí možnosti propojení obcí např. cyklostezkami, a to v provázanosti
s dotacemi z EU.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím stupněm B.
Na gramatické nedostatky (i/y) jsem upozornil v textu.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1) Možnosti a meze spolupráce s obcemi jiných států (vně České republiky).

Klasifikace oponenta bakalářské práce: B – velmi dobře.

V Uherském Hradišti dne 19. 5. 2014
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